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Aniversariantes
Aniversariantes

Egle Mirco Gaggiato, Emílio Gomes Fernandes, Aurélio Caixeta Nunes, Dionísio Pimenta, Luciano Ceará, Cleuber José Passos,
Maria Elizabeth Nogueira e Luan Diniz.

Edilene Lopes,
Valter Oliveira,
Graziela Matos
e Adiel Oliveira,
no coquetel
de 4 anos da
Agência de
Turismo &
Viagens O Giro.
Que contou
com sorteios
de viagens,
passagens e
outros prêmios.

Mural
zz
Foi sepultado em Vitória, no dia 29, o oftalmologista Dr. Ícaro Cruz. Nossos sentimentos
à dona Gilma e toda a família de luto.
zz
Hoje, o ex-vereador Carlos Lima festeja
mais um ano de vida.Com familiares e amigos no sítio Isabella, no Ipanemão. Com almoço festivo a partir das 12h30.
zz
No dia 4, o pastor Antônio Rosa e sua
esposa Luzia serão alvos de celebração especial e homenagens, por diversas datas
comemorativas em suas vidas. Entre elas, os
53 anos de matrimônio.
zz
Dias 4 e 5 de maio, alunos dos cursos Técnicos em Administração e em Informática
de escolas cadastradas na Prefeitura de Ipatinga poderão se inscrever para o Processo
Seletivo de Estágio. Remunerado.

Alexandre Maritaca e Reinirdes

Paraíso melhor do que GV I

Num final de semana desses, subi a Serra e fui visitar o casal Edilene e Juan Roque no
aconchego campestre deles, no distrito de Achado, na vizinha Santana do Paraíso. Voltando de lá, para alimentar a minha curiosidade, parei na Rampa de Voo Livre no alto da serra, onde estão localizadas algumas torres elétricas num terreno de propriedade da Cenibra. Fiquei maravilhado com a visão das montanhas que somem no horizonte, para onde
quer que se olhe. Tirei fotos e postei.

zz
Com a crise interna e dólar alto, os gastos
de brasileiros no exterior caem mês a mês.
No trimestre, diminuiu 13%.

Haroldo e Fernanda, na Feijoada du
Fraga, em Caratinga

Paraíso melhor do que GV II

Foi aí que um amigo e leitor da coluna me encontrou, e disse que há algum tempo esteve nesta mesma rampa para levar uns gringos que visitavam a região e que tinham vindo justamente para praticar vôo livre em Governador Valadares. Para surpresa geral, os
gringos em questão, que são entendidos no assunto, garantiram por A + B que todos os
fatores climáticos e geográficas favorecem que a Rampa de Voo Livre do Achado caia em
cheio no gosto dos amantes deste esporte aventureiro e radical. E arriscaram dizer que, se
fisicamente o local receber uma infraestrutura adequada, este se tornará em pouco tempo a “queridinha-preferida” por todos. Alô, Prefeitura de Paraíso, alô Cenibra, está lançada a idéia, agora é com vocês.
José Barbosa/PMI

Geraldo Henrique e Carlos Magno,
em noite de festa no Alto Tribuna
Larissa Santos e Hudson Clayber

“Ninguém pode convencer
ninguém a mudar. Os portões da
mudança só podem ser abertos de
dentro para fora”.

Folga do trabalho

Se Ipatinga perdeu a sua grande festa,
que era o Trem do Trabalhador, desde que
Luiz Carlos Miranda deixou a presidência
do Sindipa, lá no distrito de Cava Grande
ela continua firme. A 11ª Festa do Trabalhador de Cava Grande teve ontem Noite
de Louvor, com shows de Iolanda e pastor
Wenderson. Hoje os agitos começam às 8h
,com jogo no Estádio Municipal. Depois, de
9h às 14h, terá Rua de Lazer com diversas
atividades para as famílias. De 14h às 18h
acontece o Show de Prêmios com sorteios
variados. Às 20h, a dupla Thalita & Thiago
vai agitar o público. E a banda Virou Mania
encerrará a Festa do Trabalhador.

Prefeita Cecília Ferramenta e equipe na Corrida Viva+Ipatinga, da Usiminas

